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	فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا بالإجزاء ، فلا دم عليهما ...
	الثانية ، حكم الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، ...
	ألف ومائة وأربعة وثلاثون - مسألة: ( ويحرم الصبي المميز بإذن وليه ، وغير المميز يحرم عنه وليه ، ... )
	الفصل الأول في إحرامه : فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، ...
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	تنبيه : محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم ، صام عنه ؛ ...
	الثانية ، وطء الصبي كوطء البالغ ناسيا ، ...
	ألف ومائة وستة وثلاثون - مسألة: ( وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ، ولا للمرأة الإحرام نفلا ... )
	فصل : إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ؛ ...
	فصل في جناياته : وما جنى على إحرامه لزمه حكمه ...
	فائدة : لو باعه سيده وهو محرم ، فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه ، ...
	فصل : وإن وطئ قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، ...
	فوائد تتعلق بحكم إفساد العبد حجه الوطء ، وهل يلزمه القضاء لفوات أو إحصار ؟
	فصل : فإن كانت حجة الإسلام ،لكن إن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة ، ...
	فائدة : حيث جاز له تحليلها فحللها ، فلم تقبل ،أثمت ، وله مباشرتها .
	ألف مائة وسبعة وثلاثون - مسألة : ( وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ، ... )
	فصل : فإن أحرمت بواجب ،فحلف عليها زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام ، ...
	فوائد ؛ الأولى ، حيث قلنا : ليس له منعها . فيستحب لها أن تستأذنه ...
	الثانية ، لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث،...
	الثالثة ، ليس للوالد منع ولده من حج واجب ، ...
	الرابعة ، ليس لولى السفيه المبذر منعه من حج الفرض ، ...
	فصل : وليس للولد منع ولده من حج الفرض والنذر ، ...
	فصل : فإن أحرمت المرأة بحجة النذر بغير إذن ، فهل لزوجها منعها ؟
	فصل : (الشرط الخامس، الاستطاعة؛ ... )
	فصل : ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر ، ...
	فصل : والزاد الذي تشترط القدرة عليه ، ...
	فصل : ويشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله ؛ ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله عن الراحلة : تصلح لمثله ...
	فائدة : إذا لم يقدر على خدمة نفسه ،والقيام بأمره ، ...
	فصل : ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عيالة الذين تلزمه مؤنتهم ،في مضيه ورجوعه ؛ ...
	فصل : ومن له دار يسكنها ، أو يسكنها عياله ، ... لم يلزمه الحج ؛ ...
	تنبيه : ظاهر قوله : فاضلا عن قضاء دينه ...
	فصل : فإن تكلف الحج من لا يلزمه ،وأمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره،...،استحب له الحج ؛ ...
	فائدة : لو فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه ، لزمه الحج ...
	ألف ومائة وثمانية وثلاثون - مسألة: ( ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال )
	ألف ومائة وتسعة وثلاثون - مسألة: ( فمن كملت له هذه الشروط ،وجب عليه الحج على الفور)
	فائدة : لو أيسر من لم يحج ، ثم مات من تلك السنة ، قبل التمكن من الحج ، فهل يجب قضاء الحج عنه ؟
	ألف ومائة وأربعون - مسألة: ( فإن عجز عنه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، ... )
	فصل : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه ، ...
	فصل : فإن لم يجد مالا يستنيب به ، فلا حج عليه ، ...
	فصل : وإذا استناب من حج عنه ثم عوفى ، لم يجب عليه حج آخر ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، ظاهر كلام المصنف ، أنه لو عوفي قبل فراغ النائب، أنه يجزئ أيضا ...
	الثانية ، ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ، من كان نضو الخلقة ، ...
	فصل : فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج ، فينبغي ان لا يجزئه الحج ؛ ...
	فصل : فأما من يرجى زوال مرضه والمحبوس ، ونحوه ، ...
	فصل : فأما القادر على الحج بنفسه ، ...
	فصل : وهل يصح الاستئجار على الحج ؟
	فوائد تتعلق بحكم القادر على نفقة راجل ، والقادر ولم يجد نائبا ، وجواز نيابة المرأة عن الرجل .
	تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه لو رجى زوال علته ، لا يجوز له أن يستنيب ، ...
	فصل : والنائب غير المستأجر ، فما لزمه من الدماء بفعل محظور ، فعليه في ماله ، ...
	فصل : وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه بغير ضرر ، ...
	فصل : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة عن المرأة والرجل في الحج ، ...
	فصل : ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه ، ...
	فصول في مخالفة النائب :
	فصل : فإن أمره بالتمتع ، فقرن ، وقع عن الآمر ؛ ....
	فصل : فإن أمره بالقرن فأفرد أو تمتع، صح ، ...
	فصل : وإن استنابه رجل في الحج ، وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ،ففعل ، جاز ؛ ...
	فصل : وإن أمر بالحج، فحج، ثم اعتمر لنفسه، أو أمر بالعمرة، فاعتمر، ثم حج عن نفسه ، صح ، ...
	ألف ومائة وواحد وأربعون - مسألة: ( ومن قدر على السعي ،لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ، ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه ، ... )
	فصل : واختلفت الرواية في إمكان المسير، وتخليلة الطريق ، ...
	تنبيه : ظاهر قوله : يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ...
	فائدة : يلزم الأعمى ان يحج بنفسه بالشروط المذكورة ، ويعتبر له قائد ، ...
	ألف ومائة وأثنين وأربعون - مسألة: ( ومن وجب عليه الحج فتوفى قبله ،أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة )
	فصل : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيح ، أنه يجوز أن يحج عنه غير الولي بإذنه وبدونه ...
	الثانية ، لو مات هو أو نائبه في الطريق ، ...
	فصل : فإن خرج للحج فمات في الطريق ، حج عنه من حيث مات ؛ ...
	الف ومائة وثلاثة وأربعون - مسألة: ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين ، أخذ للحج بحصته ، ... )
	فصل : وإن وصى بحج تطوع ، ولم يف ثلثه بالحج من بلده ، ...
	فصل : ويستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ؛ ...
	فائدة : لو وصى بحج نفل ،أو أطلق ، جاز من ميقات ...
	فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها ؛ ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره ،أن الخنثى كالرجل .
	فائدة : قال المجد في (( شرحه )) : ظاهر كلام الخرقي ،أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت ، ...
	فصل : والمحرم زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ؛ ...
	تنبيهات ؛ الأول ، دخل في عموم كلام المصنف، في قوله:... زابها ؛ ...وزبيبها؛...
	الثاني ، قوله : بنسب أو سبب مباح ...
	الثالث، قال في ((الفروع)): المراد، والله أعلم، بالشبهة ما جزم به جماعة، أنه الوطء الحرام مع الشبهة ، ...
	الرابع ،ظاهر كلام المصنف ... ، أن الملاعن يكون محرما للملاعنة ؛ ...
	فوائد ؛ الأولى ، قوله : إذا كان بالغا عاقلا ...
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	الرابعة ،ما قاله ...أن ظاهر كلامهم لو أراد أجرة، لا تلزمها...
	الخامسة ،إذا أيست المرأة من المحرم، وقلنا:... تجهز رجلا يحج عنها.
	ألف ومائة وأربعة وأربعون - مسألة: ( فإن مات المحرم في الطريق ، مضت في حجها ،ولم تصر محصرة )
	ألف ومائة وخمسة وأربعون - مسألة: ( ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ... ، فإن فعل ، انصرف إلى حجة الإسلام ، ...
	فصل : فإن أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام ، ...
	فوائد ؛ إحداها ، لو أحرم بنفل من عليه نذر ، ...
	الثانية ، العمرة كالحج فيما تقدم ذكره .
	الثالثة ، لو أتى بواجب أحدهما ، فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر ..
	الرابعة ، لو حج عن نذره ، أو ... وقعت عن القضاء دون ما نواه ...
	الخامسة ، النائب كالمنوب عنه فيما تقدم ؛ ...
	فصل : فإن أحرم بتطوع أو نذر من عليه حجة الإسلام ، ...
	فصل : وإذا كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه،....
	ألف ومائة وستة وأربعون - مسألة: ( وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ ... )
	فصل : فإن عجز عنه عجزا مرجو الزوال ،... ، جاز أن يستنيب فيه ؛ ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزا عجزا يرجي معه زوال علته ، ...
	فوائد تتعلق بحكم المحبوس والمريض المرجو يرؤه ، وصحة الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل، واستحباب الحج عن أبويه ،وأحكام النيابة في الحج .
	باب المواقيت
	ألف ومائة وسبعة وأربعون - مسألة: ( ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ،وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة،... )
	فوائد ؛ الأولى ، قوله : وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ،وأهل اليمن يلملم ، وأهل نجد قرن ، وأهل المشرق ذات عرق ...
	الثانية ، هذه المواقيت كلها ثبت بالنص ...
	الثالثة ، الأولى أن يحرم من أول جزء من ميقات ، ...
	فصل : وإذا كان الميقات قرية ، فانتقلت إلى مكان آخر ، ...
	ألف ومائة وثمانية وأربعون - مسألة: ( فهذه المراقيت لآهلها ، ولمن مر عليها من غيرهم )
	فصل :فإن مر من غير طريق ذي الحليفة، فميقاته الجحفة ، ...
	ألف ومائة وتسعة وأربعون - مسألة: ( ومن منزله دون الميقات ، فميقاته من موضعه )
	فصل : إذا كان مسكنه قرية ،فالأفضل أن يحرم من أبعد جانبيها .وإن أحرم من أقرب جانبيها ، جاز ...
	ألف ومائة وخمسون - مسألة: ( وأهل مكة إذا أرادوا العمرة ، فمن الحل ، وإن أرادوا الحج ، فمن مكة )
	فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ، ولا دم عليهم ...
	فصل : ومن أي الحرم أحرم بالحج ، جاز ؛ ...
	فصل : وإن أحرم بالحج من الحل الذي يلي الموقف ، فعليه دم ؛ ...
	ألف ومائة وواحد وخمسون - مسألة: ( ومن لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، أحرم )
	فائدة : قال في ((الرعاية)) : ومن لم يحاذ ميقاتا ، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ...
	ألف ومائة وأثنين وخمسون - مسألة: ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام ، ... )
	تنبيه : قوله : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة ...
	فصل : ومن دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يريد الإحرام ، فلا قضاء عليه ...
	فائدة : لو تجاوز الحر المسلم المكلف الميقات بلا إحرام ، ...
	فصل : ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم ، ...
	ألف ومائة وثلاثة وخمسون - مسألة: ( ومن جاوزه مريدا للنسك ) غير محرم ( رجع ) من الميقات ( فأحرم منه ، فإن أحرم من موضعه ، ... )
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لو رجع ، فأحرم من الميقات قبل إحرامه ،أنه لا شئ عليه ...
	فصل : ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، الجاهل والناسي ، كالعلم العامد ، ...
	الثانية ، لو أفسد نسكه هذا ، لم يسقط دم المجاوزة ...
	فصل : وإن جاوز الميقات غير محرم ، وخشى إن رجع إلى الميقات فوات الحج ، ...
	ألف ومائة وأربعة وخمسون - مسألة: ( والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ، ولا يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل فهو محرم )
	تنبيه : ظاهر قوله : والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ...
	فصل : ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره ، ...
	ألف ومائة وخمسة وخمسون - مسألة: ( وأشهر الحج ؛ شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة )
	فائدة : الصحيح ، أن فائدة الخلاف تعلق الحنث به ...
	فصل : فأما العمرة فكل الزمان ميقات لها ، ...

	باب الإحرام
	ألف ومائة وسته وخمسون - مسألة: ( يستحب لمن أراد الإحرام أن ... )
	فائدتان ؛ إحدهما ، الإحرام ؛ هو نية النسك ...
	الثانية ، لو أحرم حال وطئه ، انعقد إحرامه ...
	تنبيه : شمل قوله : يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ...
	فائدة : إذا لم يجد ماء ، فالصحيح من المذهب ، ... ، أنه يتيمم ...
	فصل : ويستحب للمرأة الغسل ، كالرجل ، ...
	فصل : ويستحب التنظيف...؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب ،فسن له هذا ، ...
	فصل : ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة ، ...
	فصل : فإن طيب ثوبه ، فله استدامة لبسه ، ما لم ينزعه ، ...
	فصل : ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين ؛ إزارا ورداء ؛ ...
	فصل : ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا ، ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، قوله :ويلبس ثوبين نظيفين ؛ ...
	الثانية ، يجوز إحرامه في ثوب واحد ...
	ألف ومائة وسبعة وخمسون - مسألة: ( ويصلي ركعتين ،ويحرم عقيبهما )
	فائدة : لا يصلي الركعتين في وقت نهى ...
	ألف ومائة وثمانية وخمسون - مسألة: ( وينوى الإحرام بنسك معين ،ولا ينعقد إلا بالنية )
	تنبيهان ؛ الأول ، قوله : وينوي الإحرام بنسك معين ، ...
	الثاني ،ظاهر قوله : ويشترط - أي يستحب - فيقول: ...
	فصل : وينوي الإحرام بقلبه ، ولا ينعقد إلا بالنية ؛ ...
	ألف ومائة وتسعة وخمسون - مسألة: ( ويشترط ، فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني ، ... )
	فائدة : الاشتراط يفيد شيئين ؛ ...
	ألف ومائة وستون - مسألة: ( وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران )
	ألف مائة وواحد وستون - مسألة: ( وأفضلها التمتع ، ثم الإفراد ) ثم القران ( وعنه ، ... )
	فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، بحسب المذاهب ، ...
	ألف ومائة وأثنين وستون - مسألة: ( وصفة التمتع ؛أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ... )
	فصل : إلا أن يكون معه هدى ، فله ذلك ؛ ...
	فصل : فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز ، ...
	الحج على العمرة الإحرام به في أشهره ...
	الثانية ، لو شرع في طواف العمرة، لم يصح إدخال الحج عليها ، ...
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف ،أنه يستحب أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج أوهما ...
	فائدة : مذهب الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء ...
	ألف ومائة وثلاثة وستون - مسألة: ( ويجب على المتمتع والقارن دم نسك ، إذا لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام ؛ ... )
	فصل : والدم والواجب شاة ، أو ...
	فائدة : لا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام ...
	فصل : وإنما يجب الدم بشروط خمسة ؛ ...
	فوائد ؛ الأولى ، من له منزل قريب دون مسافة القصر، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر ، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر، لم يلزمه دم ...
	الثانية ، لو دخل آفاقى مكة ، متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه، ... ، فعليه دم ...
	الثالثة ، لو استوطن آفاقي مكة ، فهو من حاضري المسجد الحرام.
	الرابعة ،لو استوطن مكى الشام أو غيرها ، ثم عاد مقيما متمعا، ...
	فصل : وحاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن ...
	فوائد ؛ إحداها ، لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ...
	الثانية ، لا تعتبر هذه الشروط - في كونه متمتعا ، ...
	الثالثة ، لا يسقط دم التمتع والقرن بإفساد نسكهما ...
	الرابعة ، لا يسقط دمهما أيضا بفواته ...
	الخامسة ،إذا قضى القارن قارنا ، لزمه دمان ؛ ...
	السادسة : يلزم دم التمتع والقرن بطلوع فجر يوم النحر ...
	فصل : إذا كان للمتمتع قريتان ؛ قريبه ، وبعيدة ، فهو من حاضري المسجد الحرام ؛ ...
	فصل : فإن دخل الآفاقى مكة متمعا ناويا الإقامة بها بعد تمتعه ، ...
	فصل : وهذا الشرط الخامس شرط لوجوب الدم عليه ، ...
	فصل : إذا ترك الآفاقى الإحرام من الميقات ،وأحرام من دونه بعمرة ، ثم حل منها ، وأحرام بالحج من مكة من عامه ، ...
	فصل في وقت وجوب الهدى وذبحه : أما وقت وجوبه ، ...
	فصل :ويجب الدم على القارن في قول عامة أهل العلم ، ...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، هذا الحكم المتقدم في لزوم الدم ...
	الثاني ، هذا الحكم مع وجود الهدى ، أما ...
	ألف ومائة وأربعة وستون - مسألة: ( ومن كان مفردا أو قارنا ، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة ؛ ... )
	ألف ومائة وخمسة وستون - مسألة: ( ولو ساق المتمتع الهدى ،لم يكن له أن يحل )
	فائدتان؛إحداهما، حيث صح الفسخ، فإنه يلزمه دم ...
	الثانية، قال في ((المستوعب)): لا يستحب الإحرام بنية الفسخ ...
	فصل : فأما المعتمر غير المتمتع ،فإنه يحل بكل حال ...
	ألف ومائة وستة وستون - مسألة: ( والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت، ... )
	ألف ومائة وسبعة وستون - مسألة: ( ومن أحرم مطلقا ، صح ، وله صرفه إلى ما شاء )
	ألف ومائة وثمانية وستون - مسألة: ( وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان ،انعقد إحرامه بمثله )
	ألف ومائة وتسعة وستون - مسألة: ( وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد إحرامه بإحداهما )
	فائدة : قوله : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما ...
	ألف ومائة وسبعون - مسألة: ( وإن أحرم بنسك ونسيه ، جعله عمرة . وقال القاضي : يصرفه إلى ما شاء )
	فائدة : لو عين المنسي بقران ، صح حجه ، ...
	ألف ومائة وواحد وسبعون - مسألة: ( وإن أحرام عن رجلين ، وقع عن نفسه )
	فائدة : قوله : وإن أحرم عن رجلين ، وقع عن نفسه ...
	ألف ومائة وأثنين وسبعون - مسألة: ( وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه ... )
	فائدة : يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ؛ ...
	ألف ومائة وثلاثة وسبعون - مسألة: ( وإذا استوى على راحلته ، لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... )
	فصل : ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تكره ...
	ألف ومائة وأربعة وسبعون - مسألة: ( والتلبية سنة ،ويستحب رفع الصوت بها ، والإكثار منها، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، التلبيه سنة ...
	الثانية ، يستحب أن يلبى عن أخرس ومريض ...
	تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر قوله : لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لبيك اللهم ... )).
	الثاني ، ظاهر قوله : ويستحب رفع الصوت بها ...
	فصل : ويستحب الإكثار منها على كل حال ؛ ...
	فصل : ولا يستحب رفع الصوت بها في مساجد الأمصار ، ...
	فائدتان؛ إحداهما، قوله: والدعاء بعدها ...
	الثانية ، لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة ...
	فصل : ويستحب الدعاء بعدها ، ...
	فصل : ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيه ...
	فصل : ولا يلبى بغير العربية ،إلا أن يعجز عنها ؛ ...
	فصل : وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه ...
	ألف ومائة وخمسة وسبعون - مسألة: ( ويلبى إذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، ... )
	فصل : ويجزئ من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة ...
	فصل : ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم ...
	فصل : ولا بأس أن يلبي الحلال ...
	ألف ومائة وستة وسبعون - مسألة: ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ،إلا بقدر ما تسمع نفسها )
	فوائد ؛ الأولى ، لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها ... الثانية ، يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ...
	الثانية ، يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ....
	الثالثة، لا بأس بالتلبية في طواف القدوم ...
	الرابعة ، لا بأس أن يلبي الحلال ...
	تنبيه : هذا أحكام فعل التلبية ، أما وقت قطعها ، ...

	باب محظورات الإحرام
	( وهي تسعة ) ألف ومائة وسبعة وسبعون - مسألة: ( حلق الشعر)
	فصل : فإن كان له عذر ... ، فله إزالته ؛ ...
	ألف ومائة وثمانية وسبعون - مسألة: ( وتقليم الأظافر)
	ألف ومائة وتسعة وسبعون - مسألة: ( فمن حلق أو قلم ثلاثة ،فعليه دم ... )
	ألف ومائة وثمانون - مسألة: ( وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام ... )
	فصل : وحكم الأظفار حكم الشعر فيما ذكرنا ...
	فصل : وفي قص بعض الظفر ما في جميعه ، ...
	ألف ومائة وواحد وثمانون - مسالة: ( وإن حلق رأسه بإذنه ، فالفدية عليه ، وإن كان مكرها أو نائما ، ... )
	فائدة : لو حلق رأسه وهو ساكت ولم ينهه ، ...
	ألف ومائة وأثنين وثمانون - مسألة: ( وإن حلق محرم رأس حلال ،فلا فدية عليه )
	فائدة : لو طيب غيره ، فحكمه حكم الحالق ، ...
	ألف ومائة وثلاثة وثمانون - مسألة: ( وقطع الشعر ونتفه كحلقه ، وشعر الرأس والبدن واحد ... )
	فائدة : ذكر جماعة من الأصحاب ، أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنه ، ...
	ألف ومائة وأربعة وثمانون - مسألة: ( وإن خرج في عينيه شعر فقلعه ، ... ، فلا فدية عليه )
	فوائد ؛ الأولى ، لو حصل له أذى من غير الشعر، ... ،أزاله وفدى، ... 
	الثانية ، يجوز له تخليل لحيته ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد ...
	الثالثة ، يجوز له حك رأسه وبدنه برفق ...
	الرابعة ،يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسريح ...
	الخامسة ، يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى ...
	فصل : وإن خلل شعره ، فسقطت شعرة ، ...
	فصل : قال رحمه الله : ( الثالث ، تغطية رأسه ، ... )
	تنبيه : قوله : الثالث ، تغطية الرأس ...
	فصل : والأذنان من الرأس ، تحرم تغطيتهما ، كسائر الرأس ...
	فائدة : فعل بعض المنهي عنه ، كفعله كله في التحريم .
	ألف ومائة وخمسة وثمانون - مسألة: ( وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان )
	تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأوليين ؛ ...
	فوائد ؛ إحداها ، وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بثوب ونحوه ، ...
	الثانية ، لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ، ...
	الثالثة، يجوز تلبيد رأسه بغسل أو صمغ ونحوه ؛ ...
	ألف ومائة وستة وثمانون - مسألة: ( وإن حمل على رأسه شيئا ، ...فلا شئ عليه)
	فصل : ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، ...
	ألف ومائة وسبعة وثمانون - مسألة: ( وفي تغطية الوجه روايتان )
	ألف ومائة وثمانون - مسألة: ( الرابع، لبس المخيط والخفين)
	ألف ومائة وتسعة وثمانون - مسألة: ( إلا أن لا يجد إزارا ، فليلبس سراويل ، ... )
	فصل : وإذا لبس الخفين ، مع عدم النعلين ، ...
	تنبيه : ظاهر قوله : ولا يقطعهما ...
	فوائد ؛ الأولى ، الرأن كالخف فيما تقدم .
	الثانية ، لو لبس مقطوعا دون الكعبين ،مع وجود نعل ،لم يجز ، وعليه الفدية ...
	الثالثة ، لو وجد نعلا لا يمكنه لبسهما ، لبس الخف ، ولا فدية ...
	الرابعة ، يباح النعل كيفما كانت ...
	فصل : فإن لبس المقطوع مع وجود النعل ، لم يجز له ، ...
	فصل : وقياس قول أحمد في اللالكة ، والجمجم ، ونحوهما ، ...
	فصل : فأما النعل فيباح لبسهما كيفما كانت ، ...
	فصل : فإن وجد نعلا لم يمكنه لبسها ، ...
	تنبيه : شمل قوله : لبس المخيط ...
	فائدة : لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا ، ...
	ألف ومائة وتسعون - مسألة: ( ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ولا يعقد عليه منطقة ...
	الثانية ، يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما ، ...
	فصل : فأما الإزار ،فيجوز عقدة ؛ ...
	ألف ومائة وواحد وتسعون - مسألة: ( وإن طرح على كتفيه قباء ، فعليه الفدية ... )
	ألف ومائة وأثنين وتسعون - مسألة: ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة )
	تنبيه : مفهوم قوله : ويتقلد بالسيف عند الضرورة ...
	فائدة : الخنثى المشكل إن لبس المخيط ، ...
	فصل : قال الشيخ ، رحمه الله : ( الخامس ،الطيب ، ... )
	فصل : وليس له شم الأدهان المطيبة ، ...
	ألف ومائة وثلاثة وتسعون - مسألة: ( وشم المسك والكافرون والعنبر والزعفران ... )
	فصل : ومتى جعل شئ من الطيب في مأكول أو مشروب ، ...
	فصل : فإن ذهبت رائحته وبقى طعمه ، ...
	فصل : ولا يجوز أن يأكل طيبا ، ولا يكتحل به ،ولا يستعط به ، ولا يحتقن به ؛ ...
	ألف ومائة وأربعة وتسعون - مسألة: ( وإن مس من الطيب مالا يعلق بيده ، فلا فدية عليه )
	ألف ومائة وخمسة وتسعون - مسألة: ( وله شم العود والفواكه والشيخ والخزامي )
	ألف ومائة وستة وتسعون - مسألة: ( وفي شم الريحان والنرجس والورود والبنفسج ... )
	تنبيهان ؛ الأول ، مراده بالريحان ، الريحان الفارسي ...
	الثاني ، تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين ...
	فائدة : الريحان وغيره نحوه كأصله ...
	فصل :فأما الادهان بدهن ، لا طيب فيه ، ...
	فصل : فأما دهن سائر البدن ،فلا نعلم عن أحمد فيه منعا ، ...
	تنبيهات ؛ الأول ، شمل قول المصنف : والادهان بدهن غير مطيب ...
	الثاني ، ظاهر قوله : في رأسه ...
	الثالث ، حيث قلنا بالتحريم ، فإن الفدية تجب ، ...
	ألف ومائة وسبعة وتسعون - مسألة: ( وإن جلس عند العطار ، أو في موضع ليشم الطيب ، فشمه ، ... )
	فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز لمشتري الطيب حمله وتقليبه ، ...
	الثانية ، لو لبس ،أو تطيب ،أو غطى رأسه جاهلا، ...
	تنبيه : يأتي حكم غير الوحشي ،وما هو مختلف فيه ،عند قوله : ...
	ألف ومائة وثمانية وتسعون - مسألة: ( فمن أتلفه ، أو تلف في يده ، أو أتلف جزءا منه ،فعليه جزاؤه )
	فصل : ويضمن ما تلف في يده ، وإن صاده لم يملكه ؛ ...
	فصل : وإن أتلف جزءا من الصيد ، فعليه ضمانه؛ ...
	ألف ومائة وتسعة وتسعون - مسألة: ( ويضمن ما دل عليه ، أو أشار إليه ، ... )
	فائدة : قوله : ويضمن ما دل عليه ، أو أشار إليه ..
	فصل : وليس له الإعانة على الصيد بشئ ، ...
	فوائد ؛ إحداها ، لا ضمان على دال ويشير إذا كان قد رآه من يريد صيده قبل ذلك،...
	الثانية ، لا يحرم دلالة على طيب ولباس ...
	الثالثة ، لو نصب شبكة ثم أحرم ، ...
	فصل : فإن دل محرما على الصيد ، فقتله ، ...
	فصل : فإن أعار قاتل الصيد سلاحا ، فقتله به ، ...
	فصل : فإن دل الحلال محرما على صيد ، فقتله ، ...
	فصل : وكذلك إن كان شريكه سبعا ، ...
	فوائد ؛ الأولى ، كذا الحكم والخلاف لو كان الشريك سبعا، ...
	الثانية ، لو كان الدال والشريك لا ضمان عليه ، ...
	الثالثة ، لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم ...
	ألف ومئتان - مسألة: ( ويحرم عليه الأكل من ذلك كله ، وأكل ما صيد لأجله ، ... )
	فصل : ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك ...
	فصل : وما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أعان عليه أو صيد من أجله ، لا يحرم على الحلال أكله ؛ ...
	فائدتان ؛ إحداهما ، ما حرم على المحرم ، بدلالة أو إعانه أو صيد له ، ...
	الثانية ، لو قتل المحرم صيدا ، ثم أكله ، ...
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